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1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení  

 
Rok 2014 byl ve znamení 40. ročníku 
Mezinárodního filmového festivalu 
dokumentů o životním prostředí, 
přírodním a kulturním dědictví 
Ekofilm. Kromě toho jsme i nadále 
zůstali věrni skromnějšímu festivalu 
T-film Ostrava, jehož třetí ročník jsme 
na jaře rovněž zorganizovali. 

Pokračovali jsme také ve spolupráci s Vysokou školou 
báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. 
 
Děkuji celému našemu týmu, že se všechny akce 
úspěšně vydařily.  
 
 
 
 
Mgr. Bc. Marcela Mrózková Heříková 
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2. Mezinárodní filmový festival T-film 2014 
 

Na mezinárodním filmovém festivalu  T-FILM 2014 uspěli hlavně 

zahraniční tvůrci.   

 Ve čtvrtek devětadvacátého května byly slavnostním zakončení uděleny 

ceny vítězům filmové soutěže festivalu T-film, který vznikl loni spojením dvou 

tradičních ostravských festivalů – Techné  a TURfilm.  

 

   Mezinárodní filmový festival T-film byl určen široké veřejnosti, ale především 

studentům základních a středních škol. Právě u nich pořadatelé předpokládali 

největší šance k vytvoření stabilního a zdravého přístupu k životnímu prostředí, které 

neustále ovlivňují technické novinky a vynálezy.  

   Cílem festivalu bylo různými cestami – od kulturních akcí přes lektorské 

přednášky po promítání filmů z celého světa upozornit na problematiku vzniku 

a vývoje nejen technických a průmyslových památek, jejich záchranu, 

udržování, využívání a propagaci, ale i lidské snažení a tvorbu v oblasti 

techniky a průmyslu vůbec a jejich dopad na životní styl lidstva.  Festival se 

snaží svou existencí přispět k povědomí mladých lidí o hodnotě přírodního 

bohatství, ale také industriálních památek a diskutovat o problémech, s nimi 

souvisejících.  
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   Na našem festivalu se proto vyváženě prolínají tato témata, abychom zaujali mladé 

návštěvníky co nejvíce. Realizací tohoto projektu jsme tisícovce mladých lidí a 

studentů z ostravských škol ukázali důležitost znalosti průmyslové historie nejen 

našeho města, ale průmyslové historie v 19. století v celé její šíři vzniku a vývoje a 

dopadu na současnost, dále zapojit aktivně mládež do dialogu a poskytnout jim 

inspiraci v podobě kvalitních snímků z celého světa.   

 

   „Hlavním posláním tohoto nového festivalu je prezentovat výdobytky lidské mysli a 

práce – vynálezy a objevy, které ovlivnily a ovlivňují život člověka i stav přírody“, říká 

Radana Zapletalová, prezidentka festivalu a dodává: „Souhrnným tématem 

letošního ročníku bylo 19. století - století velkých změn. V doprovodném programu, 

určeném především pro hlavní cílovou skupinu, děti a mládež, jsme se snažili řídit 

moudrou zásadou Komenského Škola hrou- tedy poznatky a informace sdělovat 

hravou formou“.  

Pořadatelé vsadili na pestrý doprovodný program, který ilustruje hlavní téma 

festivalu. První den byl věnován především významným vědecko-technickým 

objevům a vynálezům, kterými se devatenácté století jen hemží. Profesor Jiří 

Luňáček s kolegyní Janou Trojkovou svou prezentaci zaměřili na významné 

objevy v dějinách fyziky, ale zvolili formu, která upoutala i největší odpůrce těchto 
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nelehkých předmětů. S Kabaretem vědy a techniky přišly na festival Jarmila 

Černá a Bohuslava Dostálová z VŠB-TUO. Tato univerzita zároveň na festivalu 

představila svou výstavu o významných osobnostech.  

 

Druhý den ovládly festival vzpomínky na počátky kinematografie a médií, 

což je oblíbené téma filmového kritika a publicisty Martina Jirouška, který své 

osobité a atraktivní  přednášky doplnil archívními ukázkami. Návštěvníci se také 

dozvěděli více o životě našich předků v devatenáctém století, který před očima 

mladých návštěvníků zmapovali odborníci z Ostravského muzea.  

Další ilustrací tématu festivalu byly dva klenoty české kinematografie z dílny 

Karla Zemana – Vynález zkázy a Ukradená vzducholoď.  

Do festivalové filmové soutěže bylo letos přihlášeno jednapadesát snímků 

z celého světa, například z Francie, Brazílie, Slovenska, Německa, Kanady, 

Holandska, Belgie či Nikaragui. Porota udělila tři čestná uznání, která poputují do 

Nikaraguy, Polska a Německa.  

Cenu poroty získal Michal Gálik za snímek Muž, který sází stromy, DK 

Poklad zase ocenil jediný film výlučně české produkce, Profesor a kaskáda autorů 
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Davida Macháčka a Radka Kudely. Další ceny putují na Slovensko za vynikajícím 

Pavolem Barabášem, oceněným za již slavný dokument Pygmejovia- děti 

džungle, dále do Velké Británie, za autorem Oliverem Dickinsonem, který získal 

cenu hejtmana MSK za dokument Harvesters of the Bay (Sběrači ze zálivu).  
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A hlavní ocenění festivalu – Grand Prix si odnáší Bertram Verhaag 

z Německa za snímek The Farmer and his Prince (Farmář a jeho princ), který 

poutavým způsobem ukazuje hospodaření britského prince Charlese na jeho 

biofarmě, přičemž už z názvu ne patrné, jak jsou v hospodářství rozděleny 

kompetence.  

 

 

 

Na mezinárodní filmový festival T-film 2014 dorazila letos téměř tisícovka 

návštěvníků, proběhl v Multižánrovém centru COOLTOUR na Černé louce od středy 

28. 5. do čtvrtka 29. 5. 2014 a jeho organizátory jsou DK Poklad a Občanské 

sdružení Perseus. Všechny festivalové akce byly pro veřejnost zdarma.  

 

Veškeré další informace najdete na webu www.t-film.cz.  
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3. Mezinárodní filmový festival Ekofilm 2014 
 

Jedenáct keramických andělů a jeden ukovaný již mají své majitele. Čtyřicátý 

Mezinárodní filmový festival Ekofilm 2014 se tak chýlí ke konci. A jak to vše 

vlastně dopadlo? 

 

 

Letošní jubilejní Ekofilm měl spoustu nej. Vypilo se na něm asi nejvíce vody v historii. 

Zábavu a poučení našlo asi nejvíce dětí předškolního věku. Pravděpodobně se na 

jeho organizaci podílel největší počet organizací. Do soutěže se přihlásilo nejvíce 

mladých autorů do 26 let. Ale hlavně se přihlásil rekordní počet filmů, a to rovných 

222. Nejprve speciální komise vybrala sto z nich, které zhlédli diváci v rámci festivalu. 

A z nich pak 54 soutěžních. „Zajímavým posunem v obsahu filmů oproti minulým 

ročníkům je zaměření snímků na lokální problémy v ekologii. Chránit životní prostředí 

může každý z nás drobnými každodenními úkony. Globální problémy můžeme 

nechat politikům. Z filmů je patrné, že můžeme začít každý od sebe nebo v komunitě 

z lokální úrovně,“ 

 

 „Jsem šťastná, že hodně cen si odnáší velmi mladí autoři. Znamená to, že Ekofilm 

zajímá i tu nejmladší generaci, což je štěstí nejen pro festival, ale vlastně i pro celou 

zemi,“ je spokojená ředitelka Ekofilmu Marcela Heříková. 

Cenu ministra životního prostředí GRAND PRIX si nakonec odnesl německý 

režisér Max Monch za jedinečný snímek Stopy války. Bertram Verhaag získal Anděla 

v kategorii Inspirace za film Farmář a jeho princ. V kategorii Zelená planeta zvítězili 

Rita Schlamberger a Micheal Schlamberger se společným filmem Dunaj – Amazonka 
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Evropy. Ocenění v kategorii Tempora Mutantur náleží Stanislavu Králíkovi a Růženě 

Rausové za snímek Zhrdzavené mesto. Člověk a společnost, tak zní název další 

kategorie, v níž byl nejúspěšnější režisér České televize Jan Mančuška s filmem 

Volynští. Cenu starosty městského obvodu Ostrava – Jih si za film Tělo plné štěstí 

právem zaslouží Jiří Vávra. Další cenu starosty, tentokrát z Ostravy Poruby, získala 

Žofie Milatová a její snímek z Beskyd Kdyby zhasnul svět. Poslední cenu starosty, 

tentokrát z Moravské Ostravy a Přívozu, si zasloužil Stefan Schinder a jeho 

dokument TERRA X - Vulkány, Bouře, Zemětřesení. Cenu primátora města Ostravy 

obdržela Anastasiya Kharchenko za dokument Bekendor. Cena hejtmana 

Moravskoslezského kraje patří Tomu Heinemannovi za film Uhlíkoví podvodníci. 

Cena mezinárodní poroty byla udělena Oliveru Hoffmanovi za jeho snímek 2o žena a 

2o muž. Z mladých tvůrců do 26 let se za cenu v této kategorii raduje Zuzana 

Brachaczková za svůj film Ty se máš. Čestné uznání mezinárodní poroty pak získali: 

Jolana Matějková (Cesty víry), Zuzana Brachaczková (Ty se máš), Robert Lobel 

(Vítr) a Sunchild Eco Club (Včera, dnes a zítra).  

 

Ekofilm přinesl krom samotných filmů bohatý, doprovodný program. Zábavu a 

poučení našli malí i velcí návštěvníci. Ti úplně nejmenší ocenili Ekolympiádu a 

pohádky s ekotématikou. Větší děti i dospělé bavila sobotní Ekopouť s hudbou a 

spoustou soutěží a her. Navštěvované byly i výstavy, besedy s tvůrci, různé 

workshopy, i ekologické akce ve spřátelených městech – v Českém Těšíně a 

v Karviné. „Na naši část programu přišlo na 18 škol, dorazila i široká veřejnost, 

senioři. Na organizaci se podílelo na 200 našich studentů a pedagogů. Festivalem 

prostě žila celá škola, takže se těšíme na další ročník,“ netajila nadšení 

organizátorka Pavla Tomisová z těšínské Albrechtovy školy. 
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Lidé také ocenili hlavní téma festivalu, kterým byla voda. Vodní bary byly pořád 

v obležení žíznivců. Návštěvníky bavily kvízy, disciplíny Ekolympiády na téma voda i 

vědecké pokusy v podání prezidenta a popularizátora vědy Michaela 

Londesborougha. A třešinkou na dortu pak byl galavečer a přítomnost 

charismatického herce Ondřeje Vetchého.    

 

Mezinárodní filmový festival EKOFILM 2014 se konal ve dnech 2. až 5. října v 

Ostravě, Karviné a Českém Těšíně. Do letošního jubilejního čtyřicátého ročníku se 

přihlásilo 222 filmů.  Návštěvníci budou moci shlédnout sto z nich. A také, stejně jako 

minulý rok, je pro ně připraven bohatý doprovodný program. Nebude chybět oblíbená 

Ekopouť, která je určena všem bez rozdílu věku. Hlavním tématem festivalu je voda. 

Více informací najdete na www.ekofilm.cz. 

 

Vyhlašovatelem Mezinárodního filmového festivalu EKOFILM je Ministerstvo 

životního prostředí a organizuje jej občanské sdružení Perseus. Hlavními partnery 

jsou Státní fond životního prostředí ČR, Moravskoslezský kraj, statutární město 

Ostrava, městské obvody Ostrava Jih, Moravská Ostrava a Přívoz a Ostrava Poruba, 

a OZO Ostrava. 
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4. Finanční zpráva 
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